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RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 
 

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 
 
O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFABC - SisBi/UFABC, tem por  finalidade 

conduzir a política biblioteconômica, possibilitando o atendimento às  demandas 
informacionais captadas na comunidade universitária e científica,  interna e externas à 
Instituição, a organização e o acesso à informação e ao  conhecimento, tanto 
armazenado quanto gerado pela UFABC, bem como, sua  disseminação, ativa e 
proativa, de forma articulada e pautada na proposta interdisciplinar do projeto 
pedagógico e de seu plano de desenvolvimento  institucional, visando o desenvolvimento 
das atividades de ensino, pesquisa,  extensão e gestão sustentável.  
Para o desempenho de suas atribuições, o SisBi obedece ao disposto na seguinte 
legislação vigente:  

✓ PDI-UFABC 2013-2022 em seus fundamentos conceituais, estruturais e operacionais;  

✓ PPI-UFABC 2017 objetiva explicitar os princípios fundamentais que se baseia a 

constituição e evolução da UFABC expressando as diretrizes para as práticas 
acadêmicas;  

✓ Manual para elaboração do Relatório de Gestão Exercício 2021- ProPlaDi/UFABC;  

✓ Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação): no que tange o 

direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações e primando pela 
transparência pública; 

✓ Lei 4.084/62 e Lei 9.674/98: dispõe sobre o exercício profissional qualificado dos 

bibliotecários e o compromisso desses com cunho liberal e humanista da profissão de 
Bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da 
pessoa humana; 

✓ Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e à distância, em especial 

os indicadores que tratam sobre a composição dos acervos e infraestrutura;  

✓ Resolução CFB 197/2018: dispõe sobre o processo Fiscalizatório dos Conselhos 

Regionais de Biblioteconomia (CRB) a pessoas físicas e jurídicas, penalidades aplicáveis 
e demais providências;  

✓ Portaria MEC 1.224/2013 institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo 

Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao sistema federal 
de ensino itens 134.334 (Teses e Dissertações), 144.32 (TCC, Monografias e artigos) e 
370 (Divulgação da produção acadêmica);  

✓ Portaria Reitoria/UFABC nº 394 / 2020. Prorroga os efeitos da Portaria nº 378, de 16 

de Março de 2020, que suspende as atividades acadêmicas e administrativas 
presenciais da Universidade em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
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Coordenação do SisBi 
 
A Coordenação do SisBi/UFABC, área subordinada à Reitoria, é responsável por 

estabelecer as estratégias necessárias à implementação da política biblioteconômica na 
UFABC, visando responder às demandas informacionais, coordenando a organicidade, 
expansão, promoção e bom  funcionamento do SisBi/UFABC, em consonância com o 
Plano de  Desenvolvimento Institucional - PDI e demais normas da Universidade.  
Titular: Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky  
Cargo: Bibliotecária Documentalista  
Período de Atuação: Fevereiro/2014 – atual  
 

 
Divisão Administrativa 

 
A Divisão Administrativa, área subordinada à Coordenadoria, tem por atribuição 

assessorar no desenvolvimento de ações de planejamento administrativo, orçamentário 
e organizacional, na perspectiva da integração entre as áreas que compõem o 
SisBi/UFABC, visando a otimização dos recursos e processos em consonância com as 
diretrizes do planejamento estratégico institucional. 

 
Titular: Márcio Rodrigo da Silva Monteiro  
Cargo: Assistente em Administração  
Período de atuação: maio/2014 – atual  
 

 
Unidades de Biblioteca 

 
As Unidades de Biblioteca, subordinadas à Coordenação do SisBi/UFABC,  têm 

por responsabilidade implementar a política biblioteconômica, estimulando a  formação 
interdisciplinar e a competência informacional, de maneira a contribuir  para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, da comunidade  universitária. 

 
Unidade de Santo André  
Titular: Carla Palmieri  
Cargo: Bibliotecária Documentalista  
Período de atuação: set./2019 - atual  
 

Unidade de São Bernardo do Campo  
Titular: Vânia Ferreira Neves 
Cargo: Bibliotecária Documentalista  
Período de Atuação: set./2019 - atual

 
Divisão Técnica 

 
A Divisão Técnica é subordinada à Unidade de Biblioteca, tem como atribuição 

garantir a execução dos serviços de desenvolvimento de coleções, de tratamento da 
informação, de referência e apoio a pesquisa, no âmbito do SisBi/UFABC.  
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Divisão Técnica de Santo André 
Titular: Tatiana Hyodo 
Cargo: Bibliotecária Documentalista 
Período de Atuação: set./2020 - set./2021 
Titular: Roberta Kelly Amorim de França 
Cargo: Bibliotecária Documentalista 
Período de Atuação: set./2021 - atual 

Divisão Técnica de São Bernardo do 
Campo 
Titular: Ana Letícia Olímpio da S. David 
Cargo: Bibliotecária Documentalista  
Período de Atuação: set./2019 - atual 

Divisão Operacional 
 
A Divisão Operacional, área de apoio, subordinada à Unidade de Biblioteca, é 

responsável pelo arquivamento e serviços de circulação do acervo, zelando pela 
manutenção e organização do espaço físico, pela divulgação dos seus produtos e 
serviços e pela prestação de informações referentes à biblioteca.  

 
Divisão Operacional de Santo André 
Titular: Sérgio Pires Junior 
Cargo: Assistente em Administração  
Período de Atuação: set./2019 - atual 
 
 

Divisão Operacional de São Bernardo 
do Campo 
Titular: Ronalde Baptista de Lima Junior 
Cargo: Assistente em Administração  
Período de Atuação: mar./2020 - atual

 
Estrutura Organizacional do Sistema de Bibliotecas  

 
Organograma 
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RESULTADOS 
 

Um segundo ano sob o impacto do quadro pandêmico do coronavírus (COVID-
19), demandou do SisBi, um planejamento de ações, consoantes às suas atribuições 
regimentais e alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2013-2022, aos 
Temas Geradores e à Agenda Prioritária 2021-2022. Dessa forma, reconhecendo sua 
importância para a promoção do papel do ensino superior no desenvolvimento nacional, 
o SisBi garantiu e ampliou a oferta de serviços e produtos de conteúdo informacional à 
comunidade acadêmica de forma a garantir o atendimento às demandas, assegurando 
a disseminação e o acesso remoto à informação a fim de mitigar eventuais prejuízos 
derivados da impossibilidade de consulta ao acervo físico.  

 Aliado a isso, as equipes, mantiveram esforços e implementaram novos 
produtos e serviços como a oferta de maior número de títulos em livros eletrônicos por 
meio da renovação dos contratos vigentes e de novas contratações, disponibilização do 
acesso eletrônico a jornais e revistas e de metabuscador, a inclusão no catálogo e acervo 
dos materiais acessíveis e a oferta de treinamentos e palestras focadas no 
desenvolvimento de competência informacional. Importante destacar que o SisBi 
compôs o calendário de eventos promovidos pela UFABC relacionados aos seus 15 
anos. 

Com foco nas soluções necessárias frente às temáticas da inclusão e 
permanência, deu-se continuidade ao Projeto Biblioteca Digital Acessível com a inclusão 
e disponibilização de materiais adaptados no catálogo.  

Na busca por soluções que viabilizassem o acesso amplo e equânime ao 
conteúdo informacional nas diferentes Instituições Federais de Ensino e que 
considerassem as temáticas da inclusão e permanência, somada à solicitação do Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais 
de Ensino Superior (FORPLAD), de uma proposta de instrumento para a aquisição de e-
books como suporte ao processo de ensino-aprendizagem, o SisBi participou, a nível 
nacional, do Grupo de Trabalho, cujas reflexões e estudos resultaram na publicação, 
pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, do Edital de Chamamento Público 
para credenciamento de interessados na prestação de serviços de Biblioteca Digital-
Virtual para as Instituições Federais de Ensino Superior e Institutos Técnicos - IFES. 

Outra participação do SisBi, se deu nos encontros com as demais IFES Paulistas 
(UFSCar e UNIFESP), com objetivo de tratar dos temas relacionados ao 
aperfeiçoamento da gestão, da qualidade na prestação dos serviços, inovação e 
sustentabilidade; assim como, discutir possibilidades de parcerias para aquisição de 
serviços de forma conjunta.  

No âmbito interno da UFABC, foram concluídos os trabalhos do Grupo de 
Trabalho para a Criação da Política de Ciência Aberta na UFABC cujo objetivo foi 
apresentar uma minuta de política para a gestão e compartilhamento de dados de 
pesquisa e da produção intelectual da comunidade da UFABC a serem disponibilizados 
respectivamente, nos Repositório de Dados e Repositório Institucional. E, ainda, 
participou do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus no 
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âmbito da UFABC que teve por objetivo revisar o plano de retomada gradual de 
atividades presenciais na UFABC. 

Por fim, o SisBi sistematizou o processo que trata da elaboração do 
planejamento das contratações, com a adoção de procedimentos internos que visam a 
transparência e participação de todas as áreas do SisBi, cada qual com a sua 
responsabilidade, resultando em maior eficiência e aprimorando o monitoramento da 
execução do Plano Anual de Contratações (PAC). 

 
Diante da manutenção da suspensão das atividades presenciais e do trabalho 

remoto, foram empenhados esforços na adoção de processos mais condizentes a essa 
realidade, visando a obtenção dos resultados pretendidos e para a geração de valor 
público. Para isso, as seguintes ações foram desempenhadas: 

- Formalização de fluxo, junto à PROPG, para o recebimento digital dos trabalhos 
da pós-graduação, para posterior catalogação das teses e dissertações pela equipe 
técnica, agregando maior agilidade na inclusão dos mesmos no catálogo, sua 
disponibilização à comunidade, amplificando a divulgação da produção científica da 
UFABC; 

- Customização e disponibilização da ferramenta de descoberta (EDS), que 
permite a pesquisa e o acesso a todos os conteúdos ofertados pelo SisBi em uma única 
interface, possibilitando maior eficiência e rapidez no processo de busca; 

- Capacitação da equipe técnica do SisBi sobre o Portal de Periódicos da 
UFABC, permeando desde a concepção às funcionalidades intrínsecas a sua 
disponibilização, possibilitando melhor atendimento aos editores e à demanda pela 
ampliação do número dos títulos publicados;  

- Renovação periódica mensal de todos os livros emprestados para que não 
sejam geradas penalidades no período da suspensão das atividades presenciais; 

- Continuidade da emissão de “Declaração de Nada-Consta” em formato digital; 
- Atualização do compilado contendo variadas fontes de informações on-line de 

acesso aberto e das bases de dados assinadas pelo SisBi; 
- Manutenção do atendimento virtual para esclarecimento de dúvidas e 

orientações sobre: acesso aos recursos digitais, processos de compra, alterações de 
bibliografias de disciplinas, orientações sobre teses e dissertações e elaboração de 
fichas catalográficas, solicitação de ISBN, buscas bibliográficas, repositórios da UFABC 
entre outros efetuado através dos endereços eletrônicos do SisBi;  

-  Criação, inserção e divulgação de conteúdos acadêmicos e infoeducativos nas 
plataformas digitais e por meio do e-mail institucional para a promoção e uso dos 
recursos e serviços oferecidos pelo SisBi; 

- Produção de tutoriais para as rotinas de mapeamento de bibliografias, da 
inserção de novas aquisições no software de gestão Sophia, e da instalação e 
atualização do mesmo, voltados para as equipes das Divisões Técnicas; 

- Sistematização dos procedimentos para a elaboração e execução do Plano das 
Contratações do SisBi; 

- Discussões e início da implementação de ferramenta para gerenciamento de 
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fluxos de processos e atividades das áreas, aperfeiçoando e buscando agilidade na 
execução das tarefas. 

 
Com base nos resultados apresentados decorrentes das ações empreendidas 

pela equipe do SisBi, os impactos puderam ser observados pela mudança de 
comportamento da comunidade demonstrado pelo aprimoramento da competência 
informacional da comunidade, seja localizando a bibliografia específica nas bases 
disponibilizadas pelo SisBi, seja pela participação em treinamentos, pelo acesso aos 
tutoriais visando qualificar suas pesquisas, ou ainda, pelo contato nos canais 
disponibilizados. 
Diante desse quadro, pode-se inferir que as ações realizadas proporcionaram mudanças 
na comunidade quanto a demanda pelo acervo físico, com demonstrações de maior 
autonomia para o atendimento às suas necessidades informacionais e busca por outros 
tipos de produtos e serviços. 

Como no ano anterior, o acesso aos livros físicos continuou impossibilitado, no 
entanto, o SisBi disponibilizou novos recursos online através de assinatura de bases de 
dados de e-books e a procura por materiais alternativos, que pudessem suprir a falta dos 
livros físicos e assim mitigar os riscos identificados. 
Houve ainda a intensificação na oferta de ações de treinamento e confecção de tutorias 
visando desenvolver autonomia e criticidade frente à busca e análise da informação. 
Embora a participação da comunidade nas lives realizadas tenha sido menor em 
comparativo ao ano anterior, percebeu-se que a visualização das gravações dos 
treinamentos e lives na playlist do SisBi no YouTube aumentou significativamente. Desta 
forma avaliamos que nossos serviços chegaram a comunidade, alcançando o objetivo 
inicial.  

Para além dessas iniciativas houve maior divulgação dos canais de comunicação 
já existentes, além de maior inserção nas redes sociais, de forma a estreitar os laços 
com a comunidade acadêmica. 

Como desafios, destacamos a manutenção da qualidade dos serviços prestados 
de forma remota, o reconhecimento e análise do perfil da nova comunidade cujos 
comportamentos e necessidades devem ser identificados e inseridos no contexto do 
SisBi, buscando por meio de seu planejamento e ações, agregar maior qualidade à 
prestação dos seus serviços e diversificação de seus produtos. 

 
Em consonância com o Plano de Retomada Gradual, as ações tomadas 

relacionadas à pandemia de Covid-19 e à suspensão das atividades presenciais, 
consideraram primeiramente, o cumprimento das medidas de saúde e segurança do 
trabalho, sendo preservadas as atividades remotas e as orientações para que as 
servidoras e servidores se mantivessem em segurança, com atenção às recomendações 
sanitárias das esferas competentes.  

Os processos foram readequados para o ambiente virtual o que gerou a 
necessidade de formalização de novos fluxos como, por exemplo, o referente ao 
recebimento de dissertações e teses, que resultou da articulação junto à PROPG e o 
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fluxo para envio e recebimento dos materiais adaptados para posterior inclusão no 
catálogo e disponibilização no acervo da Biblioteca Digital Acessível, parceria com a 
PROAP. 

Ainda, foram intensificadas as ações voltadas ao desenvolvimento do acervo, 
iniciadas em 2020, referentes ao acompanhamento e monitoramento das demandas 
bibliográficas relativas à oferta dos Estudos Continuados Emergenciais e dos 
Quadrimestres Suplementares, considerando a Graduação e Pós-Graduação, 
resultando na renovação das assinaturas das bases de dados existentes e na seleção 
de novos materiais em formato digital para a inclusão no catálogo. 

Ampliou-se a oferta de treinamentos, a criação de tutoriais relacionados aos 
materiais digitais disponibilizados pelo SisBi e a atualização do Guia de Fontes de 
Informação (fontes digitais abertas) consolidado em 2020. 
Ressalta-se que, além dos treinamentos direcionados para a comunidade acadêmica, 
buscou-se também capacitar as equipes técnicas na utilização dos recursos avançados 
disponíveis nas bases de dados e treinamento específico para as equipes das Divisões 
Operacionais sobre conservação dos acervos. 

Com vistas ao retorno presencial das atividades administrativas, de atendimento 
ao público e disponibilização do acervo físico, em conjunto com a Seção de Engenharia 
e Segurança do Trabalho e Prefeitura Universitária, foram tomadas providências no 
intuito de adequar o espaço físico e assegurar o fornecimento de insumos e 
equipamentos de proteção individual para as equipes e usuários. Elaborou seu Plano de 
Execução Local para fase 01 onde, conforme previsto, foi realizada visita técnica nos 
dois campi para avaliação do acervo, instalações e equipamentos do SisBi. 

Ainda, para melhor organização e disponibilização adequada do acervo físico, 
novos carrinhos para transporte e separação dos materiais foram adquiridos, assim 
como, a contratação de empresa para a higienização do acervo. 

A pandemia gerou um período de incertezas e, com ele, a necessidade do 
entendimento de que o planejamento se faz mais essencial, assim como a capacidade 
de revisitá-lo constantemente para o alcance dos objetivos traçados. 

Dessa forma, vários cenários e hipóteses tiveram que ser considerados no 
momento da elaboração e discussão dos encaminhamentos a serem dados e das 
decisões a serem tomadas, o que impactou a dinâmica de trabalho da equipe 

Com isso, o impacto sobre os resultados, acabou sendo minimizado, 
possibilitando com que houvesse a garantia do acesso à informação, da viabilização das 
ações de competência informacional de forma que alcançassem a comunidade 
acadêmica, da manutenção dos canais de comunicação do SisBi de maneira acessível 
e abertos e a ampliação dos serviços com excelência e inclusão.  

 
Com relação ao acervo e na perspectiva da garantia do acesso da comunidade 

acadêmica a livros e periódicos necessários ao desenvolvimento do Ensino e da 
Pesquisa, durante o período de 2020/2021, o SisBi traçou como estratégia para a 
ampliação do acervo digital, a aquisição de títulos e/ou assinatura de bases digitais. 
Dessa forma, buscou-se a seleção de bases que ofertassem o maior número de títulos 
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e abrangessem maior diversidade de áreas do conhecimento aderentes aos Projetos 
Pedagógicos dos cursos, assim como, aquelas que apresentassem plataformas 
intuitivas, modelos de negócios mais convidativos e melhor custo-benefício. 

Com isso, e diante do cenário de permanência da suspensão das atividades 
presenciais, vislumbrou-se a possibilidade dos contratos serem firmados considerando 
vigência superior à usual de 12 meses. Em especial, foi contratado por 2 anos o acesso 
à base de dados de títulos nacionais Minha Biblioteca compreendendo as coleções de 
Exatas, Pedagogia, Saúde e Sociais Aplicadas, além da ampliação das coleções 
internacionais das editoras Springer, Wiley e Ebsco, totalizando mais de 280 mil títulos 
em diversas áreas do conhecimento. Ademais, disponibilizamos a assinatura da 
plataforma PressReader que oferece mais de 7.400 periódicos, entre jornais e revistas, 
de 92 países e 48 idiomas diferentes. 

Para tornar o acesso mais ágil e prático a todo o conteúdo ofertado pelo SisBi, 
foi contratada por três anos, a ferramenta Ebsco Discovery Service (EDS), que integra 
todo o conteúdo em uma única plataforma, facilitando a busca da comunidade 
acadêmica. 

Do ponto de vista orçamentário, o SisBi foi atendido em suas demandas, 
levando-se em consideração o caráter estratégico e essencial para o desempenho das 
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Portanto, foram despendidos recursos na 
ordem de R$ 2.603.064,00, para as contratações, englobando as assinaturas 
decorrentes das seleções ocorridas em 2020 e 2021 e demais serviços necessários. 
Deste total, R$ 660.000,00 foram para o ano de 2021. 

Em relação a ampliação do acervo físico, em 2021, embora tenha sido 
demandada a aquisição de exemplares impressos para ampliação do acervo, essa 
solicitação não foi contemplada, considerando a escassez de recurso de investimento 
destinado à UFABC. A previsão é que seja contemplada em 2022. 

 
Considerando o Planejamento da Gestão da UFABC 2020/2021 e, buscando 

consolidar a governança do Projeto Pedagógico Institucional da UFABC, aprofundando 
a interdisciplinaridade e a inclusão social, buscando a excelência na pesquisa científica 
básica, aplicada e na inovação, e fortalecendo a integração com a sociedade por meio 
da extensão universitária, o SisBi buscou solidificar novos serviços articulados com a 
ProPG (envio de teses e dissertações homologadas, de forma remota) e ProAP 
(disponibilização de materiais acessíveis para toda a comunidade acadêmica através da 
criação da Biblioteca Digital Acessível), por meio da gestão de processos do Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos/ Sipac UFABC, garantindo, desta 
forma, celeridade e impessoalidade aos processos do SisBi.  

Aliado a isso, e com vistas à promoção do ensino superior e consolidação das 
Licenciaturas Interdisciplinares na UFABC, em específico à Licenciatura em Ciências 
Humanas, foi emitido parecer resultante da avaliação quantitativa e qualitativa da 
coleção bibliográfica impressa e digital para a atualização do Projeto Pedagógico do 
Curso de Licenciatura em Filosofia. Em relação aos demais cursos, também foram 
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emitidos pareceres para o Bacharelado em Ciências Econômicas, Bacharelado em 
Relações Internacionais e Bacharelado em Planejamento Territorial. 

Ressalta-se que a participação do SisBi na revisão dos PPCs, além de manter 
atualizadas as informações de infraestrutura e acervo relativas às bibliotecas, torna mais 
célere a aquisição de novas bibliografias e possibilita a otimização do acervo disponível 
por meio de articulação com os coordenadores de cursos.  

Paralelamente, a revisão da Política de Desenvolvimento de Coleções, 
documento que traduz o modo como o acervo das bibliotecas é constituído, dialogando 
com instrumentos oficiais norteadores e bases referenciais da Biblioteconomia foi 
iniciada e segue em estudo pelas equipes. 

Assim como, a adoção de procedimentos, que visam a padronização dos 
processos e documentações inerentes às contratações do SisBi, a implementação de 
ferramenta de gestão para o acompanhamento das atividades, em fase de testes, 
entretanto com previsão de uso pleno em 2022. 

Ainda, a inserção de uma nova publicação no Portal, a Revincluso, revista 
interdisciplinar, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão da 
Inovação da Universidade Federal do ABC/UFABC e concebida pelo Grupo de Pesquisa 
em Educação Especial e Inclusiva (GPEEI-UFABC), em conjunto com a equipe da 
primeira turma do curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva da UFABC 

A fim de fortalecer a integração com a sociedade, por meio da extensão 
universitária, o SisBi, participou do evento “UFABC para Todos 2021 - edição online”, do 
XI Encontro de Iniciação Científica da UFABC e USCS, organizou uma palestra sobre 
Segurança da Informação, no evento dos 15 anos da UFABC e em parceria com a 
PROPES, participou da edição do “Papos Científicos” sobre Ciência Aberta. 
 

Ressaltamos que, para além dos temas apontados aqui, desde a suspensão das 
atividades presenciais, com base no proposto pelo Quadro Referencial 2018/2022 e seus 
desdobramentos e atenção aos Temas Geradores, a equipe do SisBi tem buscado 
basear suas ações na excelência, inclusão, interdisciplinaridade e participação, com o 
intuito de que suas atividades possam atender as recomendações da Agenda Prioritária 
2021/2022. 

Desta forma, avaliou-se que a oferta mais genérica de serviços bem instituída 
(constituição e atualização do acervo, treinamentos, recursos digitais, por exemplo), 
atendimento das especificidades das comunidades, através de uma maior aproximação 
com as coordenações de cursos, projetos, programas e pró-reitorias, contribuiria com o 
alcance da Agenda 2021-2022, assim, destacamos: 

- Atendimento de bases de dados específicas: Buscando uma aproximação com 
os docentes da UFABC, a equipe da Biblioteca de São Bernardo buscou entender as 
necessidades do curso de Bacharelado de Ciências Econômicas promovendo reuniões 
com o corpo docente, para viabilizar a assinatura de uma base específica de dados 
financeiros e econômicos que atendesse ao curso, considerando o tripé universitário de 
Pesquisa (artigos, dissertações, monografias e iniciação científica); Ensino (elaboração 
de materiais de aula, atividades práticas para os alunos e aulas no laboratório com o uso 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do ABC 
Sistema de Bibliotecas da UFABC 
Av. dos Estados, 5001 Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7234   

administrativo.biblioteca@ufabc.edu.br 

 

 

 

da base) e Extensão (elaboração de relatórios para a comunidade e acesso de entidades 
estudantis (UFABC Finance, Empresa Jr, etc). O processo de atendimento de bases de 
dados específicas está em andamento e, a partir do próximo ano, este fluxo será 
aperfeiçoado na Política de Desenvolvimento de Coleções, visando atender a todas as 
áreas. 

- Treinamento específico de Acessibilidade: visando o aperfeiçoamento das 
ações de inclusão promovidas pelo SisBi, as Divisões Técnicas promoveram um 
treinamento específico de acessibilidade aos tutores do Núcleo de Acessibilidade da 
ProAP, no intuito de capacitá-los para o melhor uso e difusão dos serviços acessíveis do 
metabuscador EBSCO Discovery Service (EDS). Novas ações de capacitação dos 
tutores do Núcleo estão previstas para ocorrer em 2022 com os serviços acessíveis da 
base de dados Minha Biblioteca. 

- Treinamentos organizados em conjunto com professores, coordenadores de 
cursos e programas: iniciamos a oferta de treinamentos específicos a grupos da 
comunidade interna articulando com o programa da Pró-Reitoria de Pesquisa 
“Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD), onde um treinamento sobre técnicas iniciais 
de pesquisa com qualidade foi ofertado a todos os alunos inscritos no Programa. Novas 
ações serão articuladas com coordenadores de programas de pós-graduação visando 
alcançar os discentes desta categoria, público que hoje participa em menor número das 
ações promovidas pelo SisBi. 

- Participação no XXI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 2020 
(realizado em 2021), com o tema “Tradição, Práticas e Inovações”. Como “inovação” 
muito se discutiu no seminário sobre a implantação de Repositório de Dados de Pesquisa 
nas Bibliotecas Universitárias, temática que vem ao encontro da implantação do próprio 
Repositório de Dados de Pesquisa da UFABC, que se encontra em fase de elaboração 
da política. 

 
Por fim, no intuito de ilustrar, abaixo são apresentados os dados resultantes das 

ações do SisBi, relacionadas ao seu acervo. 
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Gráfico 1: Acervo em títulos físicos 
 

 
Fonte: SisBi 

 
O gráfico 1 demonstra o crescimento dos acervos das Bibliotecas de Santo 

André e São Bernardo do Campo em número de títulos. Ressalta-se que os dados de 
2021 são referentes ao início do mês de dezembro, portanto, percebe-se nitidamente o 
não crescimento do acervo entre 2020 e 2021, decorrente da priorização dada ao acervo 
digital, bem como, considerando a suspensão das atividades presenciais em virtude da 
pandemia da COVID-19. 
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Gráfico 2: Acervo em exemplares físicos 
 

 
Fonte: SisBi 

 
O gráfico 2 demonstra o crescimento dos acervos das Bibliotecas de Santo 

André e São Bernardo do Campo, considerando o número de exemplares. Ressalta-se 
novamente, que os dados de 2021 são referentes ao início do mês de dezembro, 
portanto, percebe-se nitidamente o não crescimento do acervo entre 2020 e 2021, 
decorrente da priorização dada ao acervo digital, bem como, considerando a suspensão 
das atividades presenciais em virtude da pandemia da COVID-19. 
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Gráfico 3: Distribuição do Acervo de livros eletrônicos com acesso permanente 
 

 
Fonte: SisBi 

 
O gráfico 3 apresenta os títulos adquiridos de forma perpétua para acesso da 

comunidade acadêmica. Sendo que os da editora Springer Nature compreendem os 
títulos de todas as coleções de 2005 a 2014. Da editora Wiley, os títulos publicados em 
2016, e da Ebsco, os títulos da coleção EbscoHost. 
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Gráfico 4: Distribuição do Acervo digital com acesso mediante assinatura 
 

 
Fonte: SisBi 

 
O Gráfico 4 apresenta os títulos oriundos da modalidade de assinatura, ou seja, 

contratos temporários que possuem vigência de 12 e 24 meses. No gráfico são 
contemplados livros (Wiley, Springer Nature e EBSCO), assim como, a coleção de 
normas técnicas e documentos regulatórios do Brasil e Mercosul (Normas Técnicas) e a 
coleção de jornais e revistas nacionais e internacionais digitais (PressReader) 
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